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Framställning från Svenska Hamnarbetareförbundet, avdelning 4, om representation i Samarbetsgruppen för Arbetarskydd i Göteborgs hamn

./.

Svenska Hamnarbetareförbundet, avdelning 4 i Göteborg,
har i skrivelse hemställt om kommunfullmäktiges medverkan
till att förbundet erhåller representation i Samarbetsgruppen för Arbetarskydd i Göteborgs hamn. Efter hörande
av hamnstyrelsen (bilaga 1) får stadskontoret anföra följande.
Dåvarande stadsfullmäktige beslöt den 7 mars 1963, § 14,
att uppdraga åt hamnstyrelsen att taga initiativ till
bildandet av en samarbetsgrupp för arbetarskydd i hamnen,
sammansatt och arbetande i huvudsaklig överensstämmelse
med en promemoria i ärendet. Det förutsattes bl a, att
samarbetsgruppen skulle vidtaga omedelbara åtgärder för
att åstadkomma en sänkning av den anmärkningsvärt höga
olycksfallsfrekvensen bland hamnarbetarna.
~
Enligt promemorian borde gruppen bestå av en representant
för vardera av de myndigheter och kategorier av företag
som arbetar i hamnen samt ett huvudskyddsombud från varje
kategori av nämnda företag. I överensstämmelse med anvisningarna utsågs som representanter för Göteborgs Hamnarbetskontor d e ls en tjänsteman utsedd av kontoret, dels
ett huvudskyddsombud utsedd av Svenska Transportarbetareförbundet, avdelning 2 . Se dan hamnarbetarna splittrats i
två personalorg ani sa tioner har alltså det nybildade förbundet, Svenska Hamnarbetareförbundet, inkommit till kommunfullmäktige med en hemställan om representation i samarbetsgruppen.
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Det kan konstateras, att arbetarskydds lagen möjliggör för
Svenska Hamnarbetareförbundet, avdelning 4, att utse skyddsombud, vilka har att lokalt på arbetsplatsen verka inom
arbetarskyddsområdet. Detta framgår bl a av Kungl Arbetarskyddsstyrelsens skrivelse i ärendet, bilaga 2. Vilken av
personalorganisationerna s om· skall vaxa representerad i
·'
samarbetsgruppen har Göteborgs kommun inga befogenheter att
uttala s ig om.
Någon förändring av den principiella sammansättningen av
Samarbetsgruppen för Arbetarskydd i Göteborgs hamn bör
ej bli aktuell. Göteborgs Hamnarbetskontor förutsätts som
tidigare bli representerad av en representant från vardera
arbetsgivare - och arbetstagaresidan. Berörda personalorganisationer har alltså att gemensamt utse en representant
i gruppen.
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Bilaga
Skyddsombud.
Hugo Larsson
Birger Andersson
Karl-Erik Karlsson
Sven Andersson
Rolf Lysen
Gustav Hansson
Bror Zederin
Jan .Andersson
Dag Kastin
Arvid Jansson
Karl Hallgren
Jan Carlsson
Benny Kristensson
Gösta Börjesson
Thorsten Carlsson
Lennart Attefors
Einar Andreasson
Arvid .Andersson
Lars Lindbom
Oscar Linderoth
Karl Rånge
Gösta Holmberg
Pia Käll
Leif Söderberg
Skydds kommitten.
Karl Hallgren
Sven Andersson
Arvid Jansson
Einar Andreasson
Karl Rånge
( Skall kompletteras med 1 man. )
Suppl.
Rolf Lysell
Birger Andersson
Gösta Börjesson
Oscar Linderoth
Leif Söderberg
( Skall kompletteras med 1 man. )
Huvudskyddsombud:

Sven A.'1dersson
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